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Bilag 1 - Protokol 

vedrørende sundhedseftersyn og vaccination 

af førerhunde tilknyttet Dansk Blindesamfund 

 

 
Indledning 

Denne aftale omfatter udelukkende førerhunde ejet af Dansk Blindesamfund. Der findes ca. 

260 førerhunde i Danmark ejet af Dansk Blindesamfund. Førerhunden er det firbenede 

hjælpemiddel, som er med til at sikre, at den blinde nemt kan komme rundt til job, 

fritidsaktiviteter og venner. Førerhunde trænes og formidles via Dansk Blindesamfund i 

overensstemmelse med Dansk Blindesamfunds mission, vision og værdier, der blandt andet 

tager sigte på, at den blinde eller synshandicappede har mulighed for selvbestemmelse over 

eget liv og tilværelse. 

 

 

Førerhunden 

Typiske racer er Labrador Retriever og racelignende blandinger, Flatcoated Retriever, 

Golden Retriever samt Schæferen. 

Der trænes og formidles både hanhunde og tæver, og disse er typisk i alderen 10 måneder 

op til 2 år. 
Træning foregår intensivt efter en testperiode, og det tager i gennemsnit 5 måneder at træne 

en førerhund. Efter placering hos den blinde samtrænes yderligere i omkring 20 timer med 

henblik på det fremtidige samarbejde mellem hund og den nye ejer. 

Omkostninger til anskaffelse, fodervært, træning og uddannelse beløber sig til over 100.000 

kr. pr. hund. 

 

 

Formål med sundhedsundersøgelse og vaccination af førerhunden 

Formålet med regelmæssige sundhedseftersyn og vaccinationer af førerhunden er at sikre, at 

førerhunden forbliver rask, og at mulig sygdom under udvikling konstateres på et så tidligt 

tidspunkt, at der ved tidlig indgriben er den største chance for helbredelse. Hermed kan 

førerhunden dagligt udfylde sin rolle, som det centrale hjælpemiddel, der sikrer den 

synshandicappede eller blinde fortsat mulighed for selvbestemmelse over eget liv og 

tilværelse. Samtidigt er regelmæssige sundhedseftersyn med til at sikre, at den betydelige 

investering, der foretages i førerhundens træning og uddannelse giver det ønskede afkast i 

form af et langt samarbejde mellem den blinde og hund. 

 

Den Danske Dyrlægeforenings generelle anbefalinger vedrørende 

sundhedseftersyn og vaccination af hunde 
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Som udgangspunkt skal førerhunden til et årligt sundhedseftersyn. Dyrlægen skal følge de 

internationale vaccinationsanbefalinger. Førerhundene findes umiddelbart ikke at behøve den 

store vaccination hvert år.  

 

Når førerhunden som udgangspunkt kun er til et årligt sundhedseftersyn, kræves der en 

opmærksom ejer, der kan observere ændringer i hundens adfærd og fysik, herunder nævnes 

centrale ændringer som kan tyde på sygdom under udvikling: 

 

Når hunden: 

 

     -    Drikker mere end normalt 

- Tisser mere end normalt 

- Har tabt sig eller taget markant på 

- Nedsat appetit eller helt ophørt ædelyst 

- Voldsom forøget appetit 

- Gentagne opkastninger 

- Tynd mave, der varer i længere tid 

- Besvær med at komme af med afføring eller urin 

- Urenlighed, hvor den før har været renlig 

- Halthed 

- Hævelser, knuder, sår, rødme og irritation samt overdreven kløe 

- Lugter ud af munden eller savler mere. Ikke i stand til at spise sit tørfoder 
- Virker sløv, uinteresseret, sover mere 

- Adfærdsændringer, fx pludselig aggressivitet, urolig, ødelægger ting 

- Hoste, forpustet, urolig om natten 

- Pus fra øjne, næse eller slem lugt fra ører 

 

Er den blinde ikke i stand til at observere disse ændringer, hvis der ikke er familie eller andre 

nære, der kan hjælpe med dagligt at observere for ændringer, kan det anbefales, at der 

foretages sundhedseftersyn med hyppigere interval end det traditionelle årlige med henblik 

på at konstatere eventuel sygdom inden en eventuel for helbredelsen uheldig udvikling. 

 

 

Vaccinationer 

Den Danske Dyrlægeforenings, Faggruppe Familedyrs, vaccinationsanbefalinger skal følges. 

Vaccinationsanbefalingerne er baseret på guidelines udarbejdet af The Vacci9nation Guideline 

Group nedsat af The Wold Small Animal Veterinary Association (WSAVA). 

Link til DDD’s vaccinationsanbefalinger:  

https://www.ddd.dk/faggrupper/faggruppe-familiedyr/vejledninger-og-

guidelines/vaccinationsanbefalinger-til-hund-og-kat/  
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